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1. Linka na zpracování rybí moučky a rybího oleje 

V této kapitole je stručný popis technologie, včetně podmínek a ekonomiky zařízení. 

V příloze (P2) je PFD schéma celé technologie, vytvořený program na hmotnostní a energetické 

bilance (P4) a ekonomická analýza projektu (P6). 

1.1. Definice podmínek 

Pro přípravu návrhu linky na zpracování rybího odpadu je potřeba definovat vstupní 

podmínky pro výrobu rybího oleje a rybí moučky. Vstupní podmínky jsou stejné jako pro návrh 

linky na zpracování bioplynu a to proto, aby byla možnost srovnání a ekonomicky zhodnocena. 

Výstupní hlediska jsou předmětem této práce a jsou pospány v následujících odstavcích. 

1.1.1. Vstupující surovina 

Surovina je totožná jako v předchozím případě, a to jsou rybí odpady. Do technologie 

vstupuje vlhké množství rybího odpadu 1 t/h. 

1.1.2. Vystupující produkty 

Produkty jsou v tomto případě rybí olej a rybí moučka potravinářské kvality. Dále 

odpadní voda, která vstupuje to ČOV a vlhký vzduch, který je vypouštěn do okolí. 

1.2. Základní procesy při výrobě rybího oleje a rybí moučky 

Zpracování rybího odpadu v technologické lince na rybí olej a rybí moučku začíná 

příjmem odpadu, který je dopraven do kontinuálního vařáku na stabilizaci rybího odpadu. 

Stabilizovaný rybí odpad je přes síto a lis scezen na fugát, který obsahuje vodu a olej a na koláč, 

který obsahuje pevnou fázi. Fugát je oddělen na dekantační odstředivce na kapalnou fázi do 

separační odstředivky a pevnou fázi, která je dopravena na sušení. Na separační odstředivce 

dochází k oddělení rybího oleje od klihové vody. Kaly ze separační odstředivky jsou též 

zavedeny na sušení. Pevná fáze z lisu a dekantační odstředivky je společně se zahuštěnou 

klihovou vodou a kaly ze separační odstředivky dopravena do sušárny. Studená a usušená rybí 

moučka se ještě upravuje mletím na jednotnou granulaci. Skladování moučky se zpravidla 

upravuje dle požadavků na distribuci produktu. 

Pro výrobu rybí moučky a rybího oleje z rybího odpadu je nutné dodržet následující 

postup vyobrazený na následujícím schématu (Obrázek 1). 



 

Obrázek 1: Blokové schéma výroby rybího oleje a rybí moučky 

 

1.2.1. Předúprava rybího odpadu 

Rybí odpady jsou sváženy v kontejnerech nebo v cisternách do příjmové části 

technologie. Příjmové zásobníky (K-110) umožnují přijímat rybí odpady v tekutém i pevném 

stavu, případně i celé uhynulé ryby. Příjem mrtvých ryb je kontinuální a to 1 tuna za hodinu, 

po celý den tj. 24 hodinový provoz sedm dní v týdnu. 

Z příjmových zásobníků jsou odpady dopraveny na šnekovém dopravníku (H-111) do 

drtičky (Z-112) a kontinuálně podrceny na požadovanou granulaci a pomocí šnekových 

dopravníků (H-113) je surovina přivedena do kontinuálního vařáku (D-114), kde dochází ke 

koagulaci bílkovin a tepelnému ošetření suroviny.  



1.2.2. Scezení a lisování 

Tepelně upravený a zkoagulovaný poloprodukt je přečerpán pomocí speciálního čerpadla 

(P-115) a následně scezován na vibračním sítě (F-116). Pevná fáze je po scezení ještě 

odvodňována na dvoušnekovém lisu (F-117). 

Kapalná fáze se po scezení a lisování dále přesune k separaci jemných pevných podílů na 

dekantační odstředivce (F-118), kde je koláč přidán k vylisované pevné fázi.  

1.2.3. Oddělování na dekantační odstředivce 

Fugát z dekantační odstředivky (F-118) je podroben dalšímu oddělování na separační 

odstředivce (F-119). Pevná fáze je dopravena na sušení. 

1.2.4. Další oddělení na separační odstředivce 

Na separační odstředivce (F-119) dochází k oddělení rybího oleje od klihové vody. Kaly 

ze separační odstředivky (F-119) jsou též zavedeny na sušení.  

1.2.5. Dočišťování rybího oleje 

Rybí olej ze separační odstředivky (F-119) je dočišťován na purifikační talířové 

odstředivce (F-120), kde je dosaženo vysoce kvalitního produktu. Zbytek nečistot z rybího oleje 

(čistá voda) je zavedeno do čističky odpadních vod. 

1.2.6. Zahuštění poloproduktu 

Klihová voda ze separační odstředivky (F-119) je zahuštěna na odpařovací stanici (D-

210). Klihová voda se zahušťuje do úrovně 30 % sušiny.  

Odpařování se provádí na třístupňové odpařovací (D-210) stanici s trubkovými 

odparkami se splývajícím filmem za vakua. Zahuštěný poloprodukt se dávkuje do sušárny (T-

212), kde se odpaří zbytek vody. 

Odpařená voda z odparky (D-210) je pomocí ventilátoru (V-510) vedena do 

duplikátorového pláště kontinuálního vařáku (D-114) a dále do čističky odpadních vod. 

1.2.7. Sušení produktu (rybí moučky) 

Pevná fáze z dvoušnekového lisu (F-117) a dekantační odstředivky (F-118) je společně 

se zahuštěnou klihovou vodou a kaly ze separační odstředivky (F-119) dopravena pomocí 

čerpadla (P-211) do diskové sušárny (T-212).  

Rybí moučka z prostoru sušárny (T-212) odchází kontinuálně a je ochlazována 

v bubnovém chladiči (W-310). Do sušárny (T-212) je zaveden čerstvý vzduch z okolí, který je 



ohříván ve výměníku tepla (W-410). Teplo je do výměníku tepla (W-410) vedeno z bubnového 

chladiče (W-310), kde je uzavřený okruh teplonosného média. To sebou přináší významnou 

úsporu tepelné energie. Disková sušárna (T-212) je kontinuální.  

Ze sušárny (T-212) je pomocí ventilátoru (V-213) odváděn vlhký vzduch vzniklý právě 

z procesu sušení rybí moučky. 

1.2.8. Skladování produktů 

Rybí olej je skladován v nádržích pro distribuci pomocí mobilních cisteren (H-121) nebo 

kontejnerů.  

Studená rybí moučka se ještě upravuje mletím na jednotnou granulaci pomocí mlýnu (Z-

311). Skladování moučky se zpravidla upravuje dle požadavků na distribuci produktu. Rybí 

moučku lze expedovat v kontejnerech (H-312), v cisternách nebo malých pytlích.  

 

1.3. Popis výpočtů 

Zde je popsána hmotnostní bilance, energetická bilance, výpočet cen zařízení a 

ekonomické vyhodnocení. 

1.3.1. Hmotnostní bilance technologické linky 

Pro určení hmotnostních toků je znám vstup, hmotnost rybího odpadu 1 t/h, složení rybího 

odpadu, tedy hmotnost sušiny, tuků a vody v %hm. Jsou také znám hmotnostní koncentrace na 

výstupních proudech z aparátů. 

K určení všech hmotnostních toků v každém proudu byl vytvořen program v MS Excel, 

který je součástí přílohy (P4) a ve kterém je možné libovolně měnit složení zpracovávané 

suroviny, množství vstupující látky, požadované koncentrace v zařízeních atd. Program je 

vytvořen pomocí maticové metody, jako možná alternativa k předchozímu programu pro 

výpočet technologie zpracování rybího odpadu na bioplyn. 

1.3.2. Energetická bilance technologické linky 

Pro určení hmotnostních toků je znám vstup, hmotnost rybího odpadu 1 t/h, složení rybího 

odpadu, tedy hmotnost sušiny, tuků a vody v %hm. Jsou také znám hmotnostní koncentrace na 

výstupních proudech z aparátů. Více ohledně energetických bilancí se nachází v příloze (P4). 

  



2. Vliv stavby na životní prostředí 

Stručný popis negativních vlivů na životní prostředí v okolí stavby. 

2.1. Světelné znečištění 

Celá technologická linka nepotřebuje externí zdroje světla, která by měla nepřetržitě 

svítit. Zázemí personálu, kanceláře a obsluha, včetně procesních zařízení jsou umístěny v hale 

bez oken. Světelné znečištění tedy nehrozí. 

2.2. Odpadní voda 

Z technologie odchází pouze čistá voda bez tuků a pevných nečistot, která může být 

odvedena do čističky odpadních vod. Voda odchází pouze ve formě kondenzátu ze sušárny, 

která je vypouštěna do ovzduší, odpařená voda z odparky, která předá své teplo do duplikátoru 

kontinuálního vařáku a tím je ochlazena a poslední proud je čistá voda opět bez tuků 

z purifikační odstředivky. 

2.3. Hluk 

Celá hala, kde se nachází technologická linka potřebuje být vybavena zvukovou izolací, 

kvůli aparátům, která konají mechanickou práci. Jsou to drtič, mlýn, odstředivky a šnekový lis.  

Silniční doprava nesmí překročit 45 dB v noci a díky nepřetržitému provozu, musí být 

přizpůsoben příjmový zásobník. http://hluk.eps.cz/hluk/limity/ 

  



3. Ekonomika projektu 

Popis základních částí důležitých pro ekonomiku projektu. Celá technologická linka bude 

ekonomicky srovnána s technologií na zpracování rybího odpadu na bioplyn. Poté bude určena, 

jaká technologie a za jakých podmínek bude výhodnější a ziskovější. 

3.1. Dodavatel 

Dodavatelem pro celou technologickou linku bude jediný dodavatel PROKOP a.s., který 

se zabývá linkami na zpracování rybího odpadu „na míru“. Všechny stroje jsou certifikované 

pro danou oblast dodávky. Firma dodává zpravidla linky s kapacitou do 2 tun/hod, což splňuje 

tento projekt navrhnutý pro zpracování 1 tun/hod. 

3.2. Vstupní surovina 

Vstupní surovina pochází z technologie zpracování ryb, což je rybí odpad. Protože se 

jedná o odpad, je tudíž jeho cena nulová. Žádná jiná surovina do linky nevstupuje. 

3.3. Harmonogram projektu 

Základní odhad výstavby po dobu dvou let. 

 

 

Obrázek 2: Harmonogram 

 

3.4. Určení cen zařízení a demonstrace výpočtů 

Je popsán kvalifikovaný odhad ceny některých zařízení a ceny zařízení od jmenovitých 

dodavatelů na českém trhu. Uvedeny jsou ceny všech procesních zařízení včetně pohonných 

jednotek celé technologické linky na zpracování rybího odpadu. 
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3.4.1. Odhad ceny procesních zařízení (Towler G., Sinnott R., 2013) 

Na základě vztahu () a tabulky naceňování zařízení (Tabulka 1) jsou určeny přibližné ceny 

procesních zařízení stejně jako v předchozím případě pro biorafinerii. 

 

𝑐𝐸 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑆𝑛 () 

Tabulka 1: Naceňování zařízení 

Zařízení Jednotky, S a b n 

kompresor produktivita, m3/h 4450 57 0,80 

drtička, mlýn produktivita, t/h 68400 730 1,00 

cisterna, kontejner kapacita, m3 11300 3250 0,65 

čerpadlo průtok, l/s 8000 240 0,90 

odparka plocha, m2 330 36000 0,55 

výměník tepla plocha, m2 1600 210 0,95 

filtr (membrána) plocha, m2 -73000 93000 0,30 

kotel výkon, MW 43000 111000 0,80 

 
 

Kde:  je cE je výsledná cena v [EUR] 

koeficient 𝑎 = [𝐸𝑈𝑅] 

koeficient 𝑏 = [𝐸𝑈𝑅 ∙ 𝑆𝑛] 

index n= [−] 

parametr velikosti 𝑆 = [𝑆] 

1 EUR = 25,5 CZK 

1 USD = 22,0 CZK 

 

 

 

3.5. Dodavatelé, ceny a příkony procesních zařízeních 

Ke každému aparátu jsou uvedeny základní parametry, jako je pořizovací cena nového 

aparátu a jeho příkon, který je potřeba dodávat.  

 

Šnekový dopravník 

K dopravení rybího odpadu do drtičky a druhý dopravník do vařáku je použit šnekový 

dopravník DŠK 100 s elektrickým pohonem od Strojírny Tábor. Objem dopravené suroviny je 

max. 4 m3/h a elektrický příkon je 2 x 0,75 kW. (Strojírna Tábor, 2018) 



Cena: 2 x 25 300 = 50 600 Kč bez DPH 

 

Kontinuální drtička 

U kontinuální drtičky DRN 580 na podrcení rybího odpadů byl zvolen dodavatel ODES 

a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). Příkon drtičky je 9,2 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 68400 + 730 ∙ 11 = 69 130 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 762 815 Kč bez DPH 

 

Kontinuální vařák 

Kontinuální vařák na koagulaci rybího dopadu je též bez konkrétního dodavatele a 

přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (matches, 2018). Vařák je dodán dvakrát. Tepelný 

příkon je 109 kW. 

Cena: 2 x 24 100 USD = 1 060 400 Kč bez DPH 

 

Speciální čerpadlo 

Přečerpává zkolaguovanou surovinu na vibrační síto. Je potřeba přečerpat 0,2778 l/s Bez 

konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (5.1). Příkon čerpadla 4 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 8000 + 240 ∙ 0,2780,9 = 8 076 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 205 938 Kč bez DPH 

Vibrační síto 

Na vibračním sítě se scedí kapalná fáze od fáze pevné. Síto SS.500 dodá firma Vetona. 

Vibrační síto má příkon 0,8 kW. Cena vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 16 300 USD Cena: 358 600 Kč bez DPH 

 

Dvoušnekový lis  



Lis s lisovacím výkonem 400 kg/h je v technologii použit dvakrát, protože objemový 

průtok pevné fáze je 750 kg/h. Šnekový lis SHIMPO NRA 04/S dodává společnost Shimpo, 

Japonsko. Motor s elektrickým výkonem 200 W je pro dva lisy 400 W. 

Cena: 2 x 67 669 = 135 338 Kč bez DPH 

 

Dekantační odstředivka 

Odstředivka odděluje filtrační koláč přes čerpadlo do sušárny a fugát na separační 

odstředivku. Dodavatel dekantační odstředivky DO 250 je PBS Velká Bíteš. V technologii je 

potřeba odstředit 0,775 m3/h (0,215 l/s) a dodaná odstředivka je navržena na 1 m3/h. Výkon je 

12 kW. Cena vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 227 700 USD Cena: 5 009 400 Kč bez DPH 

 

Separační odstředivka 

Odděluje kaly do sušárny, klihovou vodu na zahuštění do odparky a rybí olej na vyčištění 

do purifikační odstředivky. Dodavatel je Rousselet Robatel. Odstředit se má 659 kg/h, a proto 

volím model SLAB 1322 DFR, který odstředí 695 kg/h (0,183 l/s) s výkonem 30 kW. Cena 

vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 117 300 USD Cena: 2 580 600 Kč bez DPH 

 

 

 

Purifikační odstředivka 

Odděluje nečistoty (čistá voda) od rybího oleje potravinářské kvality. Odstředit se má 

144,4 kg/h, a proto volím model RC 100 Vx DEC, který odstředí 170 kg/h (0,04 l/s) s výkonem 

11 kW. Cena vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 86 600 USD Cena: 1 905 200 Kč bez DPH 

 



Cisterna 

Do cisterny se stáčí 21,34 m3/týdně rybího oleje potravinářské kvality. Cisterna nemá 

konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 11300 + 3250 ∙ 21,340,65 = 35 061 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 894 056 Kč bez DPH 

 

Odpařovací stanice 

Zahuštuje klihovou vodu na úroveň 30 % sušiny a poté se čerpá zahuštěný poloprodukt z 

odparky do sušárny. Odparka nemá konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze 

vztahu (5.1). Tepelný příkon odparky je 307,6 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 640 + 330 ∙ 8790,55 = 14 371 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 316 166 Kč bez DPH 

  

Speciální čerpadlo 

Přečerpává koláč, kaly, klihovou vodu a zahuštěný poloprodukt do sušárny. Je potřeba 

přečerpat 0,185 l/s. Bez konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (5.1). Výkon čerpadla 4 

kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 8000 + 240 ∙ 0,1850,9 = 8 053 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 205 352 Kč bez DPH 

 

Ejektor 

Dopravuje brýdové páry z odparky do duplikátorového pláště kontinuálního vařáku. Je 

potřeba přečerpat 0,471 m3/h. Dodavatel ejektoru SMC, typu ZL212P. Příkon ejektoru 1,8 kW. 

Cena: 12 158 Kč bez DPH 

 

Sušárna 



Do sušárny vstupuje vylisovaná kapalná fáze, koláč, kaly a zahuštěný poloprodukt. 

Dodavatel je Hosokawa Micron. Příkon sušárny 45 kW. Cena vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 27 500 USD Cena: 605 000 Kč bez DPH 

 

Ventilátor 

Odsává vlhký vzduch ze sušárny do okolí. Je potřeba odsát 0,164 m3/h. Dodavatel 

ventilátoru PROFO HK a.s. typu EV 15. Příkon ventilátoru 1,1 kW. 

Cena: 16 000 Kč bez DPH 

 

Mlýn 

Usušená a ochlazená rybí moučka se ještě rozemele na požadovanou granulaci v mlýně 

DRN 480 a vysype se do skladovacího kontejneru. Pro mlýn byl zvolen dodavatel ODES. Cena 

mlýnu byla určena dle vztahu (5.1). Příkon mlýnu je 7,5 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 68400 + 730 ∙ 0,221 = 68 561 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 748 306 Kč bez DPH 

 

Kontejner 

Do kontejneru se sváží 36,96 m3/týdně rybí moučky pro krmné účely. Kontejner nemá 

konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 11300 + 3250 ∙ 36,960,65 = 45 255 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 254 003 Kč bez DPH 

 

Bubnový chladič 

Chladič má za úkol zchladit usušený produkt (rybí moučku) před rozemletím na 

požadovanou granulaci. Odpadní teplo ze sušárny je použito zpět do sušárny. Dodavatel nebyl 

zvolen. Příkon bubnového chladiče je 25 kW.  Cena vypočtena dle (matches, 2018). 



Cena: 26 200 USD Cena: 576 400 Kč bez DPH 

 

Oběhové čerpadlo 

Pohání chladící oběh z chladiče do výměníku tepla. Je potřeba přečerpat 0,02 l/s. 

Dodavatel SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., typ čerpadla DAB EVOSTA 40-70/130. Příkon 

čerpadla 0,005 kW. 

Cena: 1 974 Kč bez DPH 

 

Výměník tepla 

Předává teplo z bubnového chladiče na čistý vzduch z okolí, který vstupuje jako 

předehřev do sušárny. Cena vypočtena dle (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 1600 + 210 ∙ 0,680,95 = 1 746 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 44 512 Kč bez DPH 

 

3.6. Ekonomické vyhodnocení technologie pro výrobu rybího oleje a rybí 

moučky 

V této kapitole je velmi stručný popis ekonomiky linky na rybí olej a rybí moučku. Vše 

je podrobně popsáno v přílohách (P5) a (P7). 

3.6.1. Stanovení fixní kapitálové investice – CAPEX a provozních nákladů na 

suroviny a media 

V následující tabulce (Tabulka 2) jsou uvedeny odhadované ceny aparátu v technologii 

na zpracování rybího odpadu. Uvedené ceny jsou přepočteny na české koruny a bez DPH. Dále 

jsou v tabulce (Tabulka 2) také uvedeny příkony jednotlivých aparátu, tj. náklady na media a 

suroviny. V tomto případě jsou dány jako cena za elektrickou energii. 

 

 

 



Tabulka 2: Tabulka cen a příkonů zařízení 

Typ zařízení Označení Počet kč bez DPH kW 

Šnekový dopravník H-111 1 25 000 0,75 

Kontinuální drtička Z-112 1 1 763 000 9,2 

Šnekový dopravník H-113 1 25 000 0,75 

Kontinuální vařák K-114 2 1 060 000 109 

Speciální čerpadlo P-115 1 206 000 4 

Vibrační síto F-116 1 359 000 0,8 

Dvoušnekový lis  F-117 2 135 000 0,4 

Dekantační odstředivka F-118 1 5 009 000 12 

Separační odstředivka F-119 1 2 581 000 30 

Purifikační odstředivka F-120 1 1 905 000 11 

Cisterna H-121 1 894 000 - 

Odpařovací stanice D-210 1 316 000 307,6 

Speciální čerpadlo P-211 1 205 000 4 

Ejektor V-510 1 12 000 1,8 

Sušárna T-212 1 605 000 45 

Ventilátor V-213 1 16 000 1,1 

Mlýn Z-311 1 1 748 000 7,5 

Kontejner H-312 1 1 254 000 - 

Bubnový chladič W-310 1 576 000 25 

Oběhové čerpadlo P-411 1 2 000 0,005 

Výměník tepla W-410 1 45 000 - 

 

Fixní kapitálové investice technologické linky na zpracování rybího 

odpadu na rybí olej a rybí moučku jsou vypočteny níže. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = ∑ 𝐶𝑖 ∙ 1,8 + 𝐶1 = 18 741 000 ∙ 1,8 + 54 440 000

= 88 173 800 [𝐾č] 

() 

3.6.2. Ekonomické vyhodnocení projektu 

Ekonomické vyhodnocení z výše uvedených hodnot a hodnot v příloze (P5) se použije 

určení rentability technologické linky. Detailní výpočet, včetně všech hodnot je uveden 

vytvořeném výpočtovém programu v příloze (P5). 

V následujícím grafu (Graf 1) jsou zobrazeny toky hotovosti projektu a kumulativní toky 

hotovosti projektu. 



 

Graf 1: Doba návratnosti technologické linky 

Doba návratnosti technologie zpracování rybího odpadu na rybí olej a rybí moučku je 

4,03 let. Projekt může být označen jako rentabilní s poměrně rychlou dobou návratnosti.  
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4. Rozhodné parametry 

4.1. Místo stavby 

Celá technologická linka bude postavena na již existujícím zpracovatelském závodě. 

Stavba bude jako benefit k lince zpracovávající filety z ryb a produkující rybí odpad bude 

zhodnocen na kvalitní a cenné produkty, v našem případě rybí olej potravinářské kvality a rybí 

moučku pro krmné účely.  

Technologická linka bude umístěna vedle technologie zpracovávající ryby. Cena 

pozemku a výstavby haly je vypočtena na 54 440 000 Kč. Detaily ceny pozemku a výstavby 

jsou uvedeny v příloze (P4). 

 

Obrázek 3: Technologická stavba (Prokop invest, 2018) 

4.2. Výstavba 

Je plánována na 24 měsíců. V těchto dvou letech se počítá s přípravou haly pro 

technologii, tedy její kompletní vyčištění. Ve dvou letech bude též nákup a dodávka aparátů a 

jejich montáž. V neposlední řadě musí být proveden i zkušební provoz. 
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